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คําสั่งคณะกรรมการวินิจฉยัการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย 

ท่ี  สค  ๐๐๑/๒๕๖๔ 

เรื่อง   อุทธรณคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับคําใหการพยานบุคคล 
---------------------------- 

ผูอุทธรณ :  นาง ก. 
หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบ       :  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        อุทธรณเรื่องนี้ไดความวา นาง ก. ผูอุทธรณ ไดมีหนังสือ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ถึง สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอขอมูลเอกสารเกี่ยวกับ
รายงานการสืบสวนขอเท็จจริงโครงการกอสรางฝาย และเพาะชํา/ปลูกหญาแฝก ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๑ เพ่ือประกอบการชี้แจงตอคณะอนุกรรมการไตสวน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิ(สํานักงาน ป.ป.ช) 

  สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีหนังสือ ท่ี ทส 
๐๒๐๒/๔๗๑๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงผูอุทธรณแจงใหทราบวา คณะกรรมการขอมูลขาวสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 
๒ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติไมเปดเผยขอมูลขาวสารตามคําขอ เนื่องจากเปนสําเนารายงานการสอบ
ขอเท็จจริงโครงการอนุรักษทรัพยากรดินและปาไมในพ้ืนท่ีอนุรักษ เพ่ือลดผลกระทบภาวะโลกรอน 
งบประมาณ ๗๗๐ ลานบาท เปนขอมูลขาวสารในกระบวนการสอบสวนวินัยที่อยูระหวางดําเนินการ 
การเปดเผยอาจทําใหการบังคับใชกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพหรือไมอาจสําเร็จตามวัตถุประสงค 
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

  ผูอุทธรณมีหนังสือลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงประธานกรรมการขอมูลขาวสารของ
ราชการ อุทธรณคําส่ังไมเปดเผยขอมูลขาวสารของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ดังกลาว โดยแจงวาขอมูลขาวสารท่ีขอใหเปดเผยคือคําใหการของขาราชการกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช จํานวน ๕ ราย ดังนี้  
   ๑. คําใหการของนาย ข. อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในขณะนั้น  
   ๒. คําใหการของนาย ค. ผูอํานวยการสํานักบริหารงานกลาง รักษาราชการแทน 
รองอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ในขณะนั้น  
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   ๓. คําใหการของนาย ง. ผูอํานวยการสํานักแผนงานและสารสนเทศ ในขณะนั้น  
   ๔. คําใหการของนาย จ. ผูอํานวยการสํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา ในขณะนั้น  
   ๕. คําใหการของนาย ฉ. ผูอํานวยการสวนจัดการตนน้ํา (สวนกลาง) ในขณะนั้น 

   ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม 
การบริหารราชการแผนด ินและการบ ังค ับใช กฎหมาย  ไดมีมติให สํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สงขอมูลขาวสารท่ีปฏิเสธการเปดเผยท้ังหมดและจัดทําคําชี้แจง
โดยละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา และเชิญผูอุทธรณ รวมทั้งผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช มาใหถอยคํา
และชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม โดยการชี้แจงสรุปความไดดังนี้ 
   ผูอุทธรณ (โดยทนายความผูรับมอบอํานาจ) ชี้แจงดวยวาจาเมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ สรุปความไดวา ขอมูลขาวสารท่ีประสงคจะอุทธรณคือบันทึกถอยคําของพยานบุคคล  
จํานวน ๕ ราย ท่ีไดใหถอยคําไวกับคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง เกี่ยวกับการดําเนินโครงการ
อนุรักษทรัพยากรดินและปาไมในพ้ืนท่ีอนุรักษ เพ่ือลดผลกระทบภาวะโลกรอน ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งขอมูลขาวสารดงักลาวผูอทุธรณมีความจําเปนตอการนําไปใชชี้แจงโตแยงขอกลาวหา
ตอคณะอนุกรรมการไตสวนขอเท็จจริง สํานักงาน ป.ป.ช. เนื่องจากขณะนั้นผูอุทธรณดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงเปนผูมีสวนไดเสียเกี่ยวของโดยตรง
กับการดําเนินการโครงการดังกลาว 
   สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดมีหนังสือ ลับ  
ดวนที่สุด ที่ ทส ๐๒๐๒/๗๗๖ ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ สงขอมูลขาวสารมาเพ่ือประกอบการ
พิจารณา พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลการปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสาร และเมื่อวันท่ี ๒๓ ธันวาคม 
๒๕๖๓ ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมดวยวาจาสรุปความไดวา ขอมูลขาวสารดังกลาวเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการสืบสวน
ขอเท็จจริง กรณีการใชงบประมาณไมโปรงใสของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษทรัพยากรดินและปาไมในพ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือลดผลกระทบภาวะโลกรอน ปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ งบประมาณ ๗๗๐ ลานบาท ซึ่งผลการสืบสวนขอเท็จจริงปรากฏวากรณีมีมูลที่ควร
กลาวหาวาเจาหนาท่ีกระทําผิดวินัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จึงไดมีคําส่ัง  
ที่  ๒๙๒/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
อยางรายแรง และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีคําส่ัง ที่ ๑๐๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขาราชการอยางรายแรง คําส่ัง ท่ี ๑๒๒/๒๕๕๕ 
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ 
จํานวน ๖๘ ราย และคําส่ังท่ี ๑๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนความผิดทางวินัยอยางไมรายแรงขาราชการ จํานวน ๘๔ ราย เพ่ือดําเนินการสอบสวนทาง
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วินัยกับเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ ตอมา อ.ก.พ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการประชุม 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พิจารณารายงานการดําเนินการทางวินัย  
ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามคําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
ที่ ๑๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ และคําส่ังที่ ๑๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๕๕ มีมติใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทบทวนผลการดําเนินการทางวินัย  
ซึ่งปจจุบันกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ยังมิไดรายงานผลมายังกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบกับสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ไดสงเอกสารท้ังหมด จํานวน ๕๐ กลอง ใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธพืช เพ่ือดําเนินการ
ทางวินัยกับขาราชการในสังกัดในสวนท่ีเกี่ยวของแลว ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ลับ ท่ี ทส ๐๒๐๑.๑/๑๑๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ดังนั้น จึงไมมีขอมูล
ขาวสารดังกลาวอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
   ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ชี้แจงดวยวาจาเมื่อวันที่ ๒๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๓ สรุปความไดวา การดําเนินการทางวินัยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
ตามคําส่ังกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ ๑๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ 
และคําส่ังที่ ๑๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ไดดําเนินการสวนสอบสวนทางวินัย 
เสร็จส้ินแลวโดยมีคํ าส่ังลงโทษทางวินัยแก เจาหนาที่ที่ เกี่ยวของ แตตอมา อ.ก.พ. กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีมติใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทบทวนผลการดําเนินการทางวินัย ซึ่งขณะนี้ 
อยูระหวางการพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการทางวินัย 

  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการ
แผนดินและการบังคับใชกฎหมายพิจารณาแลวมีประเด็นที่จะตองวนิิจฉยัเบื้องตนวา ขอมูลขาวสาร
ตามคําขอของผูอุทธรณอยูในอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
ท่ีจะรับไวพิจารณาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือไม เห็นวา 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๘ บัญญัติวา “ในกรณีที่เจาหนาท่ี
ของรัฐมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคําส่ังไมรับฟง 
คําคัดคานของผูมีประโยชนไดเสียตามมาตรา ๑๗ ผูนั้นอาจอุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัย 
การเปดเผยขอมูลขาวสารภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังนั้นโดยย่ืนอุทธรณตอ
คณะกรรมการ” เมื่อขอเท็จจริงในกรณีนี้รับฟงไดวา หนังสือของผูอุทธรณฉบับลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ถึงสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
รายงานการสืบสวนขอเท็จจริงโครงการกอสรางฝาย และเพาะชํา/ปลูกหญาแฝก ปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๑ แตในการย่ืนคําอุทธรณของผูอุทธรณตามหนังสือฉบับลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ประกอบกับคําชี้แจงดวยวาจาของผูอุทธรณ (ทนายความผูรับมอบอํานาจ) เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม 



หนา ๔ ใน ๕ หนา  
คําสั่ง ท่ี สค  ๐๐๑/๒๕๖๔ 

 

๒๕๖๓ แจงวาประสงคจะขอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบันทึกคําใหการของขาราชการกรมอุทยานแหงชาต ิ
สัตวปา และพันธุพืช จํานวน ๕ ราย เพ่ือนําไปใชชี้แจงโตแยงขอกลาวหาตอคณะอนุกรรมการไตสวน
ขอเท็จจริง สํานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งเปนขอมูลขาวสารตางรายการกัน และสํานักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังมิไดมีคําส่ังปฏิเสธการเปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบันทึก
คําใหการของพยานบุคคลดังกลาวตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แตอยางใด ผูอุทธรณจึงไมสามารถอุทธรณคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนบันทึก
คําใหการของพยานบุคคลตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารได ตามนัยมาตรา ๑๘ 
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เปดเผยขอมูลขาวสารจึงไมมีอํานาจหนาที่ท่ีจะรับไวพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   อยางไรก็ตาม ในชั้นพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร
สาขาสังคม การบริหารราชการแผนดินและการบังคับใชกฎหมาย ขอเท็จจริงปรากฏวาบันทึก
คําใหการของขาราชการกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน ๕ ราย อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ซึ่งผูอุทธรณมีสิทธิ 
ย่ืนคําขอขอมูลขาวสารดังกลาวตอกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ตามมาตรา ๑๑ แหง
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  

  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐  คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผนดิน
และการบังคับใชกฎหมาย จึงมีคําสั่งไมรับเรื่องไวพิจารณา และจําหนายอุทธรณเรื่องนี้ออกจาก 
สารบบอุทธรณ 

 

 พลเอก กฤษณะ  บวรรัตนารักษ  หัวหนาคณะที่  ๓ 

 

 นายธนกฤต  วรธนัชชากลุ  กรรมการ 

 

 

 

  

 



หนา ๕ ใน ๕ หนา  
คําสั่ง ท่ี สค  ๐๐๑/๒๕๖๔ 

 

ผูชวยศาสตราจารยวรรณภา ติระสังขะ กรรมการ 

 

 นายพีระศักดิ์  ศรีรุงสุขจินดา  กรรมการ 

 

 พลตํารวจตรี ประสิทธิ์  เฉลิมวุฒิศักดิ์ กรรมการผูรับผิดชอบสํานวนอุทธรณ 

 
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ           วันท่ี  ๑๕  มกราคม ๒๕๖๔  

 

 

 


